Vº ENCONTRO CIENTÍFICO DE ESTÉTICA E NUTRIÇÃO HOTEC
28 de maio de 2018

Apresentação

O IVº Encontro Científico de Estética e Nutrição da Faculdade Hotec visa
apresentar as pesquisas realizadas na área da Saúde contribuindo para a atualização de
informações e possibilitando discussões necessárias para o setor.
O evento é destinado para profissionais da área, professores, alunos e
pesquisadores. As pesquisas realizadas e apresentadas no evento serão organizadas por
meio de anais, com o devido registro junto ao Órgão competente que chancela este tipo
de documento no Brasil.
Este evento fará parte do calendário oficial de eventos da Faculdade Hotec,
sendo esta uma iniciativa que corrobora com os demais eventos científicos sobre
Estética e Nutrição realizados no país.

Comissão Organizadora:
Supervisão Geral: Profa. Ms. Beatriz de Carvalho Pinto Rampim
Organização: Prof. Esp. Felipe Abrahão
Profa. Esp. Valéria Maria Valle
Secretaria Executiva:
Profa. Esp. Caroline Frias
Prof. Esp. Thiago Antonio Salla

Comissão Técnica dos Grupos de Trabalho (GT´S)
SESSÃO DE COMUNICAÇÃO

PROFESSOR RESPONSÁVEL

GRUPOS DE TRABALHO (GT´S)
Estética

Prof. Esp. Felipe Abrahão

Nutrição

Profa. Esp. Valéria Maria Valle
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CRONOGRAMA

Período

Descrição

Destinado

19/02/2018 a 04/05/2018

Envio de Resumos para

Pesquisadores em geral.

Comunicação Oral

(Graduação mínima:
Graduado)

19/02/2018 a 04/05/2018

Envio de arte de Pôsteres

Estudantes de graduação

para exposição (e-mail)
19/02/2018 a 04/05/2018

Inscrições para ouvintes

Interessados em geral
(Sem certificado)

07/05/2018

Divulgação dos Resumos

Interessados em geral

e pôsteres aprovados
21/05/2018 a 25/05/2018

Entrega dos pôsteres na

Autores dos pôsteres

Coordenação da Hotec e

aprovados para exibição

divulgação da
Programação Final do
Encontro
28/05/2018

Atividades do 1º

Interessados em Geral

Encontro Científico de
Estética e Nutrição
Hotec: Palestras, Sessões
de Comunicação de
pesquisa, Exposição de
pôsteres

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Para participar das Sessões de Comunicação com resumo expandido ou Exposição de
Pôsteres (alunos), enviar a ficha de inscrição preenchida: (ANEXO I).
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SESSÕES DE COMUNICAÇÃO

Duração de cada apresentação: 15 minutos.

Para inscrição nessa modalidade é necessário o envio de resumo com no mínimo 3000 e
no máximo 4000 caracteres com espaço (aproximadamente 30 linhas) obedecendo às
normas metodológicas e formatação (ANEXO II) entre os dias

19/02/2018

a

04/05/2018 para o e-mail saude@hotec.com.br.
Investimento:



Alunos, egressos e professores da Hotec: ISENTOS



Público externo: R$50,00

No Formulário de Inscrição o autor deve indicar a Sessão de Comunicação para a qual
está enviando o seu resumo dentre os seguintes temas:
CÓDIGO

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO

(Para ficha de Inscrição)

GRUPOS DE TRABALHO (GT´S)

01

Estética

02

Nutrição

A lista dos resumos aceitos para apresentação será divulgada no dia 07/05/2018.
Nota: Cada autor só poderá participar com 1 artigo para o Encontro.
Obs- No caso de Orientadores – Coautores, poderão participar em até 6 trabalhos

Os certificados de participação referentes às comunicações serão entregues pelo
coordenador da sessão após a apresentação.
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APRESENTAÇÃO DE PÔSTER (para alunos de graduação)

A exposição de pôsteres tem por objetivo divulgar as pesquisas de estudantes de
graduação.
Para fins de seleção o autor deve enviar um resumo do seu trabalho com no máximo
4000 caracteres (aproximadamente 30 linhas) em formulário de inscrição específico
(ANEXO I) entre os dias 19/02/2018 a 04/05/2018 para o e-mail saúde@hotec.com.br

A versão final e impressa do Pôster deve ser entregue na coordenação de cursos da
Faculdade Hotec (Rua das Palmeiras, 122 – Coordenação 1º andar) entre os dias
21/05/2018 a 25/05/2018. Os pôsteres permanecerão fixados nos murais durante os dias
do encontro e deverão ser retirados, pelos autores, ao final do evento.

Orientações

1. O pôster deve ter 90 cm (largura) x 120 cm (altura).
2. É obrigatório a colocação de cordas para suporte do pôster, a fim de facilitar a
fixação dos mesmos no local de exposição.
3. O texto deve ser redigido em Português
4. O design do pôster deve permitir a leitura a cerca de 1,5 m de distância.
5. O planejamento gráfico deve prestigiar a leitura do conteúdo. Portanto, as cores
de fundo devem ser, preferencialmente, em tons claros, contrastes com as cores
das letras; as imagens devem ocupar no mínimo 50% do espaço total; e as fontes
e corpos devem ser agradáveis e de fácil leitura. Aconselha-se, no mínimo, no
corpo 16.
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ANEXO 1
Ficha de Inscrição

Nome:______________________________________________________________
Telefone: ( ) ___________________celular: ( )____________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Assinalar com um X:
Profissional da área da hospitalidade ( )
Pesquisador ( )
Professor ( )
Aluno (a) ( )
Código da Sessão de comunicação ou Pôsteres: (

)

CÓDIGO

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO E

(para ficha de Inscrição)

PÔSTERES
GRUPOS DE TRABALHO (GT´S)

01

Estética

02

Nutrição
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ANEXO II
Normas para envio do resumo expandido
Conteúdo de painel referente à pesquisa
Normas para elaboração de artigos para a Sessão de Comunicação
1. Dos critérios de avaliação dos trabalhos
1.1. Atendimento aos itens da presente norma.
1.2. Aspectos formais e técnicos.
1.3. Estruturação do texto que evidencie a presença de Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão.
1.4. Aspectos relativos à comunicação escrita (clareza das ideias e qualidade da
redação).
2. Da formatação dos trabalhos
Os trabalhos deverão ser realizados no Word, versão Microsoft Office Word 2003 (ou
superior) e transformados em arquivo PDF.
a) Configuração das páginas:
Tamanho do papel: A4 (29,7 cm x 21 cm)
Margem superior: 3 cm
Margem inferior: 2 cm
Margem esquerda: 3 cm
Margem direita: 2 cm
b) Configuração dos textos:
Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado.
Espaçamento entre caracteres, palavras e linhas: simples.
Notas de rodapé devem ter fonte de letra 10 pt.
Número de páginas (total): 1
Total de caracteres: Mínimo de 3000 e máximo de 4000 caracteres (com espaço).
Título do trabalho: com todas as palavras principais iniciando-se em maiúsculas,
separado do subtítulo por dois-pontos, quando houver. Fonte: Times New Roman, corpo
14, negrito e centralizado.
Nome(s) do(s) Autor(es): Nome completo do autor ou autores, em ordem alfabética.
Espaçamento simples. Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinhado à direita. Deverão
ser incluídos, em nota de rodapé, a instituição a que pertence o(s) autor(es) e o e-mail
para contato.
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Resumo expandido: Em um único parágrafo com espaçamento simples. Fonte: Times
New Roman, corpo 12, justificado.
O corpo do resumo deve conter breve introdução ao tema, objetivos, justificativa,
problema, metodologia, referencial teórico, resultados e considerações finais, sem,
necessariamente, explicitar esses termos.
Palavras-chave: No máximo cinco, e, no mínimo, 3 palavras a duas linhas abaixo do
Resumo. Fonte: Times New Roman, corpo 12, justificado, com a primeira letra em
caixa alta, a cada palavra-chave individual ou composta, separadas por ponto. Exemplo:
Estética Corporal. Estética. Saúde.
Ouvintes

As inscrições para ouvintes estarão abertas entre os dias 20/02/2018 a 04/05/2018 pelo
e-mail saude@hotec.com.br.

Não serão fornecidos certificados para ouvintes.

Rua das Palmeiras, 184 – CEP: 01226-010 – Santa Cecília - São Paulo – SP
Fone: (11) 3224-0800 – E-mail: saúde@hotec.com.br

